Margrietnieuws
November 2020

Prinses Margrietschool
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3436 GB Nieuwegein
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E: infomargrietschool@fluenta.nl

Agenda
Do. 5 nov.
Do. 12 nov.
Vrij. 13 nov.
Do. 26 nov.
Vrij. 27 nov.
Ma. 30 nov.

Middag: Atelier
Muziekles in de klas voor de groepen 4
Leerlingenraad
Anglia examens
Podium-uur
Gastles Bureau Halt voor groep 7/8 “Invloed van de groep” (groep 8 heeft deze gastles 2 december)

SCHOOLONTWIKKELING
Voor de herfstvakantie was onze schoolbegeleider voor coachingsbezoeken in de school. Ze was blij verrast en sprak
haar bewondering uit over de ontwikkeling die ze in onze onder-, midden- en bovenbouw zag.
“Wat een betrokkenheid en wat een rijke leeromgeving met rijk spel”, was het eerste wat ze collega’s terug gaf bij de
nabespreking. “Mooi hoe creatieve opdrachten in dienst staan van het spel, hoe verschillende hoeken op elkaar
aansluiten en dat jullie als leerkrachten goed zicht hebben op de lees- en rekenontwikkeling”.
Ze onderbouwde dit met allerlei voorbeelden van situaties die ze die dag zag (en die ouders van de onderbouw de
afgelopen weken ook op foto’s in de Parro-app hebben gezien). De focus voor de komende tijd ligt op meer en vanuit rust
gericht observeren. Daarbij maken we gebruik van de leerlijnen en doelen van het Digikeuzebord. Hier hebben we op de
studiedag van oktober een training over gevolgd.
“Weet je wat me vooral is opgevallen vandaag?”, vertelde Bertine aan de midden- en bovenbouwcollega’s. “De rust in de
groepen en dat er zo goed samengewerkt wordt!” Ze zag dat er veel duidelijkheid is voor de kinderen en het
groepsdoorbrekend werken al goed neergezet is in zo’n korte tijd. Een mooie kindgerichte manier van leren en
ontwikkelen. Nu de basis is neergezet, gaan we de komende tijd verder onderzoeken en ontwikkelen hoe we dit nog beter
en effectiever kunnen organiseren. Belangrijk daarbij is, dat we kinderen meer inzicht willen geven in hun ontwikkeling.
Op de studiedag hebben we een eerste opzet gemaakt om hier de komende tijd ervaring mee op te doen. Verder hebben
we de resultaten van de CITO toetsen geanalyseerd en besproken wat dit voor ons aanbod betekent voor de komende
maanden.
Ook dit jaar werken leerkrachten in groepen samen om andere speerpunten uit te werken. Dat doen we in een zgn. PLG
(professionele leergroep). Er is een PLG voor leesontwikkeling, Engels en een klus-/praktijkklas.
De teamleden van de PLG lezen gaan o.a. lessen ontwerpen voor begrijpend luisteren in de
onderbouw en Close Reading (begrijpend lezen) in midden- en bovenbouw. De PLG wil hiermee
leesplezier bevorderen en stimuleren.
De PLG Engels doet onderzoek naar de bevindingen van de huidige werkwijze en methode. Op basis
van deze bevindingen bespreken we welke aanpassingen wenselijk zijn. Dit kan een nieuwe methode
of andere werkwijze zijn.
Op de Kersegaarde is nog een extra lokaal. We hebben plannen om hier een
klus-/praktijkklas van te maken. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben we
een verrijkingsgroep en is er de Day a Week School (DWS).
Bij sommige andere kinderen passen andere vormen van leren, door meer praktisch bezig te
zijn. De PLG klus-/praktijkklas wil leren van ervaringen die andere scholen hier al mee
hebben en een opzet maken hoe dit op onze school vorm zou kunnen krijgen.
SAMEN SPAREN VOOR EEN ANDER
Wat een mooi bedrag is er gespaard tot de herfstvakantie voor “Stichting wensambulance”. Maar liefst € 295,--!
We gaan dit bedrag in november aan de Stichting overhandigen. Dank voor alle bijdragen!
De leerlingenraad heeft een nieuw goed doel bepaald om voor te sparen tot de kerstvakantie.
Dan willen we graag geld inzamelen voor het Wereld Natuur Fonds.
In iedere klas staat een speciale spaarpot. Doet u weer mee?

CORONA
Actuele informatie over corona m.b.t. onze school vindt u op onze website: www.margrietschool.net , bij nieuws-agenda/
corona-virus.
Onderwijs op afstand
We verwachten dat we de komende tijd meer te maken krijgen met onderwijs op afstand.
Een werkgroep met enkele ouders heeft meegedacht over wat belangrijk is bij (digitaal)
onderwijs op afstand. De adviezen vanuit de werkgroep zijn besproken met het team, die
zich heeft voorbereid op het geven van onderwijs op afstand.
Als een leerkracht klachten heeft die mogelijk wijzen op Covid-19, dan laat ze zich z.s.m.
testen. Tot de uitslag bekend is, wordt vanuit huis gewerkt. Ook als een leerkracht in quarantaine moet, geven we
onderwijs op afstand. Als de leerkracht ziek is, dan wordt niet vanuit huis gewerkt.
We zoeken in deze situaties naar vervanging, maar dat is momenteel erg moeilijk. Als er geen vervanging mogelijk is en
de leerkracht vanuit huis kan werken, geven we onderwijs op afstand. Kinderen blijven dan thuis en krijgen opdrachten,
instructies e.d. via Google classroom (vanaf groep 4) of op een andere manier (onderbouw). We communiceren hierover
via de Parro app. Dit is de meest snelle en effectieve manier om informatie uit te wisselen. De leerkracht die vanuit huis
werkt, zorgt voor het aanbod en de communicatie.
Op onze website is informatie te vinden over hoe u als ouder kunt helpen/begeleiden. Deze info vindt u op:
www.margrietschool.net, bij kinderen/ICT-onderwijs op afstand-mediawijs. Als inloggen niet lukt, kijk dan eerst op de
website, alvorens u contact zoekt met de leerkracht. De leerkracht probeert op afstand zoveel mogelijk te helpen en te
ondersteunen op de werkdagen en werktijden (tussen 8.00 – 17.00 uur).
Geannuleerde activiteiten
Helaas kunnen bepaalde activiteiten die we gepland hadden in november niet doorgaan.
Voor de informatieavond over het Voortgezet onderwijs hebben we een alternatief bedacht. De presentatie met toelichting
staat op onze site als filmpje. Alle relevantie informatie over de stap naar voortgezet onderwijs, met handige links, is te
vinden op: https://www.margrietschool.net/index.php/kinderen/naar-het-vo Ook ouders van groep 7 kunnen dit alvast
eens bekijken.
De koffieochtend en open dag met Peuterpret kan helaas ook niet doorgaan. Ouders die zich hiervoor hebben
opgegeven, hebben we geïnformeerd.
VAN HET TEAM
Juf Suzan heeft voor de herfstvakantie tijdelijk afscheid genomen van de klas. Ze zal nog enkele weken thuis werken,
voordat het zwangerschapsverlof begint. Frieda en Wendy Wijnands zullen in november en december lesgeven in de
groep. Vanaf januari zal juf Paula Hoornstra op maandag en vrijdag lesgeven in groep 1/2B oranje. We zijn blij dat we
een ervaren kleuterjuf hebben gevonden die Suzan kan vervangen en wensen Paula een goede tijd op onze school.
Wegens persoonlijke omstandigheden was Daniëlle, onze intern begeleider, in oktober niet op school. De komende
weken zal werkhervatting helaas nog niet of deels mogelijk zijn. Desirée en Hendri nemen een deel van haar taken waar
en zijn aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen m.b.t. de leerlingenzorg. We wensen Daniëlle sterkte en hopen, net
als zijzelf, dat ze zich weer snel beter voelt en weer op school zal zijn.
ACTIVITEITEN NOVEMBER
Op donderdagmiddag 5 november organiseren we een gezellige middag voor de kinderen. Het atelier zoals gepland
stond, krijgt een iets andere vorm. Voor de onderbouw wordt een kabouterpad georganiseerd. De kinderen van de
midden- en bovenbouw gaan, door elkaar, allerlei spelactiviteiten doen. De kinderen mogen van huis spelletjes
meenemen. Meer info hierover krijgt u via de leerkracht.
Groep 4 krijgt in november een muziekdocent in de klas. In het project “Mijn weg naar school” kiezen de leerlingen een
plek uit die iets voor hen betekent. Ze maken een foto van de plek, bedenken er een verhaaltje over en kiezen dan
muziek die er goed bij past. De muziekdocent praat met de kinderen over hun verhalen en muziek. Samen met de
muziekdocent bezoeken de kinderen een van de plekken, waar livemuziek gespeeld zal worden.
Het podium-uur gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren. Iedere groep bereidt 1 optreden voor. De indeling is als volgt:
Kersegaarde (9.00 uur): groepen 1/2A rood, 1/2B oranje, 4A, 5B en 7A (om 9.00 uur)
Aardbeigaarde (10.30 uur): 1/2/3 geel, 1/2/3 groen, 5A, 6B en 8
Aardbeigaarde (12.45 uur): 2/3 blauw, 2/3 paars, 4B, 6A, 7/8 en 7B
Helaas kunnen ouders hierbij niet aanwezig zijn. We zullen evt. foto’s of een filmpje via Parro delen.
OVERIGE MEDEDELINGEN
 De cadeau-actie voor Sinterklaas/kerst van vorig jaar was een groot succes, die we graag dit jaar wilden herhalen.
Door de corona-maatregelen zien we echter geen mogelijkheden om dit te organiseren. Hopelijk volgend jaar weer!
De kerken in Nieuwegein houden wel een kerstactie voor gezinnen die het (financieel) moeilijk hebben en waarvoor
een kerstpakket heel welkom is. Kent u een gezin die hiervoor in aanmerking zou komen, dan kunt u dit aan Desirée
of Hendri doorgeven. Wij laten dit dan weer weten aan de organisatie van de kerstactie 2020 van de kerken.
 De Voedselbank was erg blij met de cheque van € 200,-- die we in september overhandigden. Ze laten via een
bedankbrief weten wat ze hiervoor hebben gekocht. Deze brief kunt u downloaden via onze website bij
Margrietnieuws.

